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powiatu, a nawet aktorzy teatru z
Elbląga. Program święta zawiera róż-
ne zawody sportowe dla dzieci i doro-
słych, parady orkiestr dętych. Akcja
festynu toczy się z reguły na scenie
postawionej tuż nad rzeką Pasleką. A

dookoła szumi jarmark browarny.
Oprócz piwa i pożywienia sprzeda-
wane są wyroby chałupnicze miejs-
cowych przemysłów ludowych,
malowidła, utwory graficzne. Wiele
znanych firm przy specjalnym stoisku

przedstawiają swój towar. Świę-
towanie trwa aż do nocy i kończy się
fajerwerkiem.

Jednak ostatnio nie wszystko
układa się gładko w przemyśle bro-
warowym Braniewa. Będąca przez 10

lat sponsorem festynu
znana firma „Elbrewery”
sprzedała swój browar
holenderskiemu koncer-
nowi „Heineken”,  dla
którego prościej było
zamknąć fabrykę, niż mo-
dernizować produkcję. To
naturalnie pogorszyło
sytuację z bezrobociem,
które w 18-tysiecznym
miasteczku wynosi pra-
wie 40 % wśród ludności
zdolnej do pracy.

NAD ZATOKĄ
Wyjście z zaist-

niałej sytuacji zatrud-
nienia  władze lokalne
widzą w rozwoju turys-
tyki. W powiecie branie-
wskim rzeczywiście jest
niemało atrakcyjnych
miejsc, na przykład 4 re-
zerwaty: „Dolina rzeki
Walii”, „Schronienie bob-
rów” na rzece Paslęce,

torfowisko „Osiek II” i rezerwat
„Niskie brzozy” niedaleko Cielęt-
nika, wiele pięknych pejzaży. Ale
niewątpliwie najbardziej atrakcyjną
perłą tych korali jest niewielkie
miasteczko Frombork, położone
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nad zalewem Wiślańskim.
Frombork słusznie nosi imię

Mikołaja Kopernika, który mieszkał
tu prawie 30 lat. Właśnie tu wielki
polski uczony dokonał swego epoko-
wego odkrycia w dziedzinie astrono-
mii: jak mówią, „zatrzymał słońce i
poruszył ziemię” – stworzył heliocent-
ryczny system ruchu ciał niebieskich.

Grobowiec, gdzie spoczy-
wają prochy Kopernika, znajduje się
w katedrze, która wznosi się na
wzgórzu nad miastem. Budowla
największej na Warmii katedry
zakończono w 1388 r., a około 80 lat
wcześniej, w 1310 r., Frombork
otrzymał prawa miejskie zgodnie z
prawem Lubeki w połowie XIV w.

Obecnie we Fromborku
mieszka około 3 tys. mieszkańców.
Bywają też dni, kiedy ludność miasta
zwiększa się o 1/3 kosztem przyby-
wających tu turystów. Jest szcze-
gólnie zauważalne w sezonie letnim
– od 15 maja do 15 września, kiedy
miedzy Kaliningradem, Frombor-
kiem i Krynicą Morską otwiera się
linia żeglowna. Latem we Fromborku
ma miejsce niemało ciekawych
wydarzeń w życiu kulturalnym.
Jedno z najbardziej znacznych –
festiwal muzyki organowej.

W Internecie znajdą Państwo
więcej informacji na temat Braniewa
pod adresem: www.braniewo.pl

D. Osipow, Gazeta „Grażdanin”
Tłumaczenie M. Ławrynowicz
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Najwięcej bocianów wraca do Polski
Warmia to ekologiczna wizytówka Polski i równocześnie

największe w Europie skupisko bocianów. Obecność tych ptaków jest
wskaźnikiem czystości środowiska naturalnego, co oznacza, że Warmia
to jeden z najczystszych regionów w kraju.

Przedsiębiorstwo Łąki Warmii i Północnopodlaskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków rozpoczynają partnerską współpracę, swój programu
„Warmińskie Bociany”.

Centrum Administracyjne – bo taką nazwę nosić będzie
powstający obiekt zlokalizowane będzie w tzw. „Bocianiej Wsi Używkowo”,
koło Górowa Iławeckiego (północna Warmia). Jego celem jest ochrona
populacji bociana białego i jego siedlisk na obszarze 110 000 ha
województwa warmińsko – mazurskiego. Są to tereny zamieszkiwane
przez największą w Europie populację tego ptaka.

Dzięki zaangażowaniu Łąk Warmii możliwe będzie przyspieszenie
prac nad dalszą realizacją projektu, który zakłada m.in., że rolnicy biorący
udział w projekcie zobowiązują się prowadzić gospodarstwo w sposób
przyjazny bocianom. Oznacza to m.in. ograniczenie lub rezygnację z

upraw monokulturowych czy stosowania szkodliwych
środków ochrony roślin. W zamian za to, PTOP
wyposaża gospodarstwa w sprzęt rolniczy, pomaga
w remontowaniu dachów obiektów, na których
znajdują się bocianie gniazda. Oferuje także zakup krów (w tym krów
rasy Polska Czerwona, doskonale nadającej się do hodowli w warunkach
przyjaznych bocianom) oraz koni.

Na terenie centrum powstanie zaplecze edukacyjno –
szkoleniowe, w ramach którego przewidziano organizację wykładów i
szkoleń zakresu ekologii zarówno dla rolników, jak i dzieci, młodzieży
oraz studentów z całej Polski. Ponadto trwają prace nad otwarciem
Muzeum Bocianiego.

Centrum mieścić się będzie w gospodarstwie, na terenie którego
co roku gnieździ się ok. 25 bocianich rodzin. PTOP zarządzać będzie ze-
społem budynków gospodarczych i mieszkalnych, a także ok. 40 ha łąk i
pastwisk, na których prowadzona będzie modelowa działalność rolnicza.

Serwis „Polska –Polacy”
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